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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, no 
Plenário 26 de Abril - Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, 
sob a presidência do Vereador Ailton Rodolfo Martins, tem início a 35ª (trigésima 
quinta) Sessão Ordinária da 17ª (décima sétima) Legislatura. O Presidente, Vereador 
Ailton Rodolfo Martins solicitou a Primeira Secretária, Vereadora Gislene 
Aparecida Barreto Costa que fizesse a verificação da presença dos vereadores: todos 
presentes. Havendo quórum regimental, o Presidente declara aberta a Sessão. A 
Secretária procede à leitura de um trecho da Bíblia conforme costume desta Casa de 
Leis. Em seguida houve a execução do Hino Nacional. O Presidente colocou em 
votação a dispensa da leitura da ata da 34ª (trigésima quarta) Sessão Ordinária e da ata 
da 25ª (vigésima quinta) Sessão Extraordinária: todos os vereadores estiveram de 
acordo. Em seguida, conforme artigo 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal, 
o Presidente colocou em discussão e votação a ata da 33ª (trigésima terceira) Sessão 
Ordinária e a ata da 25ª (vigésima quinta) Sessão Extraordinária: aprovada por todos 
os vereadores. O Presidente solicitou aos vereadores que realizassem a leitura de suas 
respectivas proposituras: 1. Requerimento nº 48/18 de autoria do Vereador 
Carlos Renato Prince. 2. Requerimento nº 49/18 de autoria do Vereador Carlos 
Renato Prince. 3. Requerimento nº 50/18 de autoria do Vereador Odair José 
Rocha e da Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa. 4. Projeto de Lei do 
Legislativo nº 12/18, de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 5. Projeto 
de Lei do Legislativo nº 13/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 
6. Projeto de Lei do Legislativo nº 14/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo 
Martins. 7. Projeto de Lei do Executivo nº 33/18 de autoria da Prefeita 
Municipal. 8. Projeto de Lei do Executivo nº 34/18 de autoria da Prefeita 
Municipal. A Primeira Secretaria também realizou a leitura do Ofício nº 142/18 que 
trata do relatório das Comissões de Finanças e Justiça acerca do julgamento das 
contas do executivo do exercício de 2013. O Presidente encaminhou os referidos 
projetos paras comissões competentes para análise e emissão de parecer. Encerrado o 
prazo para inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, o Presidente convidou os 
vereadores inscritos para ocuparem a tribuna e abordarem o tema de livre escolha, 
desde que de interesse público, de acordo com art. 68 do Regimento Interno. O 
Vereador Luis Carlos Diniz abriu mão de sua fala. O Vereador Ailton Rodolfo 
Martins começou cumprimentando os presentes dizendo que nos períodos de chuva 
todos ficam preocupados com as condições das estradas rurais e por isso esta 
solicitando a Secretaria de Serviços Municipais que realize a manutenção dessas 
estradas. Também explanou sobre suas proposituras em que pede que a Estrada 
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“Vergílio Gomes dos Santos”, ML-035, no Bairro São Benedito seja oficialmente 
reconhecida com esse nome, visto que o homenageado se trata de uma pessoa 
importante para aquela localidade. Também falou de sua outra propositura, referente 
à estrada ML-033, a qual recomenda que esta estrada seja denominada “José Benedito 
Renó” devido à importância desta pessoa para aquele local pela representatividade e 
participação de sua família em busca de melhorias para o bairro. Contou que pediu ao 
Dep. Estadual Hélio Nishimoto a inclusão da Estrada do Renó no Programa Melhor 
Caminho, bem como melhorias na Rodovia SP-050 e na rua que dá acesso ao 
Conjunto Habitacional do CDHU no Bairro São Benedito, também a cobertura da 
quadra do bairro. Por fim, agradeceu a atenção de todos os presentes. O Vereador 
Carlos Renato Prince principiou saudando os presentes e falou sobre o 
requerimento de autoria em que solicitou a retirada dos tachões - redutores de 
velocidade - de algumas ruas e que os mesmos fossem substituídos por lombadas, 
pois moradores estavam reclamando que as casas próximas a estes tachões estavam 
sobrem avarias quando caminhões passavam sobre esses tachões. Também falou 
sobre o seu projeto de lei para denominar a segunda travessa do bairro do 
Descoberto devido a problemas enfrentados quanto à localização pelos moradores do 
local, a travessa passaria a se chamar “Etelvina de Oliveira Arantes”. Em relação ao 
requerimento encaminhado a SABESP, sobre a captação de água na Serrinha, gostaria 
que todos os vereadores assinassem, pois acredita que a quantidade de água 
disponível na Serrinha é suficiente para abastecer a cidade, basta que a SABESP 
invista para melhorar a capitação, além de ser uma água de melhor qualidade se 
comparada a do Rio Buquira. Comentou o processo seletivo para motorista em que o 
primeiro colocado não concluiu o primeiro, mas é de conhecimento que o mesmo é 
motorista profissional, e agora no momento de entregar os documentos o 
participante foi informado que não poderá assumir o cargo, diante dessa situação 
questiona o motivo pelo qual a Prefeitura permitiu que o candidato participasse do 
processo sem que tivesse a documentação necessária; outro caso é em relação ao 
segundo colocado para o cargo de motorista que já possui um emprego, com carteira 
assinada, no período noturno, e agora munícipe estão indagando como que ele pode 
trabalhar a noite como vigia e durante o dia como motorista na Prefeitura, por isso 
considera que essas situações precisam ser melhor avaliadas pelo jurídico da 
Prefeitura. E, sobre as estradas municipais disse que os vereadores não são culpados 
pelo fato de chover e as estradas ficarem em péssimas condições e que faz é pedir a 
Administração Municipal que realize as devidas manutenções nas estradas. O 
Vereador parabenizou o Executivo pelo asfaltamento de algumas ruas do centro da 
cidade e expôs que alguns munícipes reclamam que ruas em piores condições não são 
feitas, mas que estes não entendem que o recurso disponibilizado pelo Estado ou pela 
União vem exclusivamente para a rua que foi selecionada pelos órgãos responsáveis 
pelo convênio. Também parabenizou o Vereador Ailton Rodolfo Martins pelo 
projeto que dá nome a estrada do Renó, passando a ser oficialmente conhecida como 
“José Benedito Renó”, relatou se tratar de uma pessoa íntegra e de um produtor rural 
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conhecido no município, agradeceu e encerrou sua fala. O Vereador Jesse Marcos 
de Azevedo iniciou cumprimento os presentes e parabenizou a família da Rose e o 
Vereador Ailton Rodolfo Martins pela propositura que considera que será aprovada 
por todos os vereadores por se tratar de um produtor rural conhecido no município. 
Falou que sobre o ofício encaminhado pelo Presidente da Câmara juntamente com a 
Mesa Diretora para que se manifeste sobre as contas da Prefeita no prazo de quinze 
dias e declarou que o seu parecer em relação a esta matéria já esta pronto, mas se 
sente surpreso por ter um ofício encaminhado para ele enquanto membro de uma 
comissão alertando sobre a realização do parecer e que essa pratica deveria ser 
adotada para todos os processos. Outro assunto que achou que já estivesse encerrado 
é em relação ao seu projeto de lei que foi reprovado, sobre a proibição de queimadas 
no município, porém, viu nesta sessão um parecer sobre o projeto que não havia sido 
apresentado no dia da votação e por isso solicita ao Presidente da Câmara o áudio 
desta sessão para que todos possam ouvir e analisar que se é o mesmo parecer lido no 
dia da votação, e para que posteriormente possam ser tomadas as devidas 
providências; pois o vereador indagou a Mesa Diretora sobre o fato de o projeto ter 
sido votado sem o respectivo parecer das comissões. O Vereador Ailton Rodolfo 
Martins informou que o parecer estava no projeto de lei, entretanto, a assinatura do 
mesmo só ocorreu agora devido ao fato de a Procuradoria ter trocado o nome do 
vereador pertencente à comissão, reforçou que apenas houve a correção do nome do 
vereador integrante da comissão. O Vereador Odair José Rocha em aparte disse 
que quando solicitou vista do projeto de lei pediu para que fosse incluído o seu 
posicionamento no parecer, que não estava constando no dia da leitura e por isso, 
posteriormente, pediu que o mesmo fosse incluído no parecer. O Vereador Jesse 
Marcos de Azevedo solicitou novamente o áudio da sessão para verificação do 
parecer lido no dia da votação, agradeceu e encerrou sua fala. O Presidente informou 
que no próximo dia 09 será realizada uma reunião pela Secretaria de Meio Ambiente 
para tratar sobre as brigadas de incêndio. Finalizado o uso da tribuna, o Presidente 
colocou em discussão e votação as matérias em tramitação ordinária: 1. 
Requerimento nº 48/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: 
aprovado por todos os vereadores. 2. Requerimento nº 49/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince: aprovado por todos os vereadores. 3. 
Requerimento nº 50/18 de autoria do Vereador Odair José Rocha e da 
Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa: na discussão o Vereador Carlos 
Renato Prince disse ser contra pelo fato de os comerciantes serem penalizados pela 
falta de estacionamento, e se mudar o transito para a Rua Vereador Pedro Datti vai 
aumentar o trafego próximo à escola e a rodoviária e também pelo fato de a 
Prefeitura poder analisar a instalação do parquímetro ou do estacionamento rotativo 
na Praça Comendador Freire; a Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa relatou 
que essa sugestão foi tratada e solicitada pelos próprios comerciantes do local; o 
Vereador Odair José Rocha disse que apenas solicitou um estudo a Prefeitura e que a 
sugestão também visa melhorar o trafego de veículos longos no momento de passar 
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naquele cruzamento, vindo de São Francisco Xavier e considera que isso não vai 
prejudicar o transito próximo à escola visto que várias pessoas já fazem isso; o 
Vereador João Francisco da Silva indagou se essa eventual mudança poderá afetar 
quem vai sentido ao Sul de Minas, foi esclarecido pelo Vereador Odair José que não, 
continuará do mesmo jeito; por fim, o Vereador Luis Carlos Diniz falou que tornar 
um pedaço de rua tão pequeno mão-única, fazendo com que as pessoas que vem de 
São Francisco Xavier tenham que passar pela Praça da Prefeitura para chegar até a 
Praça Comendador Freire, talvez não seja uma boa opção e deve ser mais bem 
estudado e as pessoas do local também devem ser ouvidas. Aprovado, com os votos 
favoráveis dos Vereadores Gislene Aparecida Barreto Costa, José Donizeti Pereira, 
Odair José Araújo e Odair José Rocha; tendo os votos contrários dos vereadores 
Carlos Renato Prince, Jesse Marcos de Azevedo e João Francisco da Silva; e, a 
abstenção do Vereador Luis Carlos Diniz. 4. Projeto de Lei do Executivo nº 20/18 
de autoria da Prefeita Municipal: na discussão o Vereador Luis Carlos Diniz pediu 
aos colegas que fiquem mais atentos no momento de apreciar a LDO no que diz 
respeito aos valores designados para algumas áreas, por exemplo, no valor definido 
para manutenção das estradas que considera baixo diante das demandas do 
município, principalmente no momento de aprovação da LOA em virtude de 
considerar a necessidade de uma melhor distribuição dos recursos no município. 
Aprovado em 1ª discussão e 1ª votação por todos os vereadores. Findo o 
expediente e não havendo mais nada a tratar, o Presidente convocou os Nobres Edis 
para próxima Sessão Ordinária que será realizada no dia 20 de agosto, às 19 horas. 
Sem mais para o momento, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 
presente Sessão. Para constar, Eu, Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa, 
Primeira Secretária, lavrei a presente Ata. Sala das Sessões, 06 de agosto de 2018.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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